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Rettferdig? 
Skatterogavgifterergrunnlagetforvårvelferd-
ogforutjevningmellomrikeogfattige.Deter
jovalgkampsnart,Gerd.Menmedtennersatt
fastimunnenharduunngåttproblemet.Dumå
gjerneskyldepåatSkattedirektoratet ikkehar
presisertellerforstått;menrettferdighetssansen
dinburdekanskjehatråddikraft?
Duharåpentgåttutiavisenogfortaltatduhar
spart mye penger på omfattende behandling
som ville vært mye dyrere i Norge. Ikke nok
medatvikanstillespørsmålveddinsolidaritet
til norske arbeidsplasser, men har det slått
deg at det du synes er billig- skyldes nettopp
billigarbeidskraft iditttannland?Ellerkanskje
en for deg enda viktigere kampsak: Nemlig
arbeidsvilkår.Trorduforholdeneforansatteer
slikduharkjempetforatnorskearbeidsplasser
skalvære?Jegtenkerpåsykelønn,retttilAFP,
oppsigelsesvern, omsorgspermisjon og mye
mer. Tror du at den hyggelige assistenten du
møter som hjelpepersonell fortsatt har jobb
hvishunikkeføyerseglydiginnisjefensordre?

Hvorfor er vi dyrere i Norge, Gerd?
VihentetinntallogtabellerfraSSB,ogfantgjennomsnittligårslønnsammenliknet
medNorge.Duserdetteikolonne2.
Gjennomsnittsårslønnbør justerestildetbeløpmanmåbetale forde samme
vareriNorge,slikatvikansammenliknereellkjøpekraft:Detfinnerduikolonne3.

Landeneerrangertetter«fattighet»,derUngarnheltklarteribunn:
Detjener65-72%mindreennoss(ellertjener28-35%avvårlønn).
DetvarikkebilligdetdubetalteiUngarn,heller:

Er du med på å etablere en økonomisk overklasse i Ungarn, Gerd?

Betalte du moms på dine nye tenner, LO-leder Gerd?

Neida, jeg tuller ikke, Gerd.  
For loven sier nemlig at det skal betales moms (merverdiavgift for å bruke rett ord) av 
materialdelen av importert tannteknikk. Dom er falt i norsk rett, og gjelder for tannteknikere ved 
import. Riktignok virker det i praksis slik at tenner pakket i papir må gjennomgå momsbetaling, 
men så vidt vi har hørt har det ikke blitt effektuert for tenner «pakket i munn».

Svaksynte må betale moms for linser. Øye for øye, men ikke tann for tann?

Tilbake igjen til momsen:
Du kjøpte sikkert med deg noen andre
godsaker fra lavkostlandetmens du var der.
«Alle»vet joatmankantamedvarerforkr
6000 momsfritt. (inkludert tax-free kvoten).
Du har fortalt at tennene var dyre (det ser
vi).Ogreisevantsomduerfradittferiestedi
Portogal,hardugarantertgjortdegkjentmed
beløpsgrensen.
Vi vet ikke om du tar fortollet tennene,
Gerd; vi kan nesten ikke tro det. Men av
solidaritetshensyn med norske ramme-
betingelser, burde vel tanken ha slått deg?
For du representerer en organisasjon som
vil beskytte norske arbeidstakere. Sosial
dumpingerikkevakkert.Mendablirogsålik
konkurranseviktig.Norsketannteknikeremå
betale moms av import. Moms er en viktig
inntektskildeforvårvelferdstat.

Hvisvisomentankegårutfraatmaterialdelen
påtennenedineutgjorde40.000kroner,så
«mistet» velferdsNorge 10.000 kroner ved
nettoppdenneøvelsen.
Få, om noen, har tatt tak i dette. Kanskje
ikke så rart at at de 3-4000 som kommer
hjemmednyeglis(fordeternærmestalltid
omfattende behandlinger somutføres) ikke
hargaptoppfortollvesenet?Ellerharmed
segpapirerforlovligimport?
Vi burde vel i rettferdighetens navn i alle
fall kreve at Helfo sjekket at alt var lovlig
importertførrefusjonfrautlandetgis.

Vi er stadig på jakt etter de beste tannlegene, enten gjennom 
ansettelser eller ved overtagelse av klinikker. I det siste har flere 
valgt å selge selge sin praksis til oss. Colosseumklinikken har lang 
erfaring med overtagelse av tannlegepraksiser og din praksis kan 
være mye verdt for deg hvis du selger mens du enda praktiserer 
som tannlege. Realiser dine midler og utvid ditt faglige og sosiale 
arbeidsmiljø samtidig som du ikke behøver å tenke på investeringer 
i dyrt utstyr og administrasjonskostnader.

Vi ivaretar dine ansatte og gir deg muligheten til å få din 
yrkesmessige hverdag mer behagelig, uten lovpålagte regule-
ringer og arbeidsgiveransvar. Du slipper ansvar for personal og 
administrasjon og dette vil gi deg større fleksibilitet i den daglige 
driften. I tillegg står Colosseum for investeringer og oppgradering 
av utstyr. 

Enten du velger å være med videre eller gå av med pensjon har vi 
mange modeller som gjør at du som tannlege vil komme gunstig ut. 

Vi er alltid på utkikk etter spesialister

Det er mange fordeler ved å være en del av et større miljø og 
Colosseumklinikken kan tilby deg som spesialist et godt totaltilbud 
bestående av:
 
• Bredt solid fagmiljø og ansatte med høy kompetanse. 
• Mulighet for støtte til videreutdanning. 
• Moderne og teknologisk ledende klinikker. 
• Colosseum tilbyr alle spesialisttjenester innenfor gruppen 
– noe som gir mulighet til helhetlig behandling av pasientene.

Colosseumklinikken er Skandinavias ledende leverandør av tannhelsetjenester. Selskapet 
har i dag 45 klinikker og er arbeidsplass for omtrent 900 medarbeidere. Colosseumklinikken, 
et spennende selskap i sterk vekst, med det tannlegefaglige i sentrum.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende 
prat eller les mer om oss på 

www.colosseumklinikken.no

Rikke Overgaard 
Epost: rikke@colosseum.no

Tlf: 922 40 299

Bli med på 
vinnerlaget !

Ragnhild Hauge Waters 
Epost: ragnhild@colosseum.no

Tlf: 913 86 912
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Tjenester levert fra utlandet 
Flere tannleger kjøper i dag fjernlevérbare 
tjenester som eksempel SMS-tjenester 
gjennom Opus og datalagring i skyen, ol. 
fra Sverige, og blir fakturert uten moms. 
Tannlegen er kjempefornøyd fordi tjenesten 
blir 25% billigere enn i Norge. 
Kan de få en avgiftsmell? 

Reglene er klare: Sitat fra Merverdi-
avgiftsloven; § 11-3.Innførsel av tjenester:
Ved kjøp av fjernleverbare tjenester 
omfattet av § 3-30 første til tredje ledd, skal 
mottakeren av tjenestene beregne og betale 
merverdiavgift. Er mottakeren ikke registrert i 
Merverdiavgiftsregisteret, skal merverdiavgift 
først beregnes og betales når de samlede 
kjøp for en termin overstiger 2.000 kroner, 
merverdiavgift ikke medregnet.”

En tannlege/lege kan altså kjøpe 
merverdiavgiftfrie tjenester fra utlandet for 
samlet NOK 12.000 i året, forutsatt at han/
hun får fakturaer som samlet ikke overstiger 
grenseverdien innenfor hver av de 6 terminer. 
.
Like vilkår? 

Avgiftsbehandling, toll og moms, som berører 
de fleste av oss en eller annen gang...

Når du handler på nett og får  
varen fra utlandet
• Merverdiavgift: Sendinger fra utlandet

medenverdipåunder350kronerinkl. 
fraktogforsikring,ertoll-ogavgiftsfrie.
I motsatt fall skal du som hovedregel
betale merverdiavgift.  Du skal betale
merverdiavgiftselvomvarenertollfri.

• Toll:Deflestevarerharikketoll.(Tollpå
klærogmatvarer.)Tollsatsenvariererut
fraproduktoghvorvarenerlaget.

• Prisforfortolling:Densomfraktervaren
(Postenelleretfraktselskap)taretgebyr
forfortollingsjobben.

Dumåbetaleavgifterforvarenuavhengigav
omdukjøperdennyellerbrukt.

Det kalles fortolling selv om du ikke skal 
betale toll på varen.

Tolletaten kan kontrollere alle varer som 
kommer til landet. Du er selv ansvarlig for
å følge reglene. Har du bestilt varer som er
forbudtiNorge,kandublistraffeforfulgt.

Verdigrense når du selv tar varer 
med deg fra utlandet

Når du kommer til Norge kan du ha med
deg varer toll- og avgiftsfritt så lenge de er
underverdigrensa.Verdigrensaerdentotale
summenpåvareneduharhandlet,inkludert
«kvotevarene»:Harduværtbortemerenn24
timererverdigrensa6.000kroner.Vedkortere
turkanduéngangidøgnettameddegvarer
for3.000kroner.

Har du handlet over verdigrensa betaler du
25%mvapådeflestevarer.GåpåRødSone
ved grensa, og det er ditt ansvar å velge en
grenseovergangmedbetjenttollkontor.

Hvilkevarergårinni«verdigrensa»?
• Dersom verdien av én vare er over
verdigrensa,mådubetaletollogavgifterfor
heleverdienavdennevaren.
•Varersomutgjørethelekanikkedelesover
flerereiserellerinnføresavflerepersoner.
•Dukanbrukedentollfriekvotentilåkjøpe
andrevarersomerinnenforverdigrensa

Påfocustema.nofinnerdudetaljer

Der den lovlydige kan føle snubletråder, kan den kreative 
finne muligheter. 
Flere artikler i denne utgaven av Focus berører situasjoner 
i gråsoner, 
og det kan være nyttig å ha en enkel basiskunnskap:

Tannteknikere og tannleger har noen
felles utfordringer når det gjelder
merverdiavgiftsforhold: Først og fremst vil
avgifter på tannteknikernes arbeid slå ut i
prisertiltannlegen,menvimåkunneforstå
lovverketatlovenogsågjeldertannlegersom
importerertanntekniskeprodukterdirekte.
Lovenslårfastatdetkunermaterialdelenpå
tanntekniskearbeidersomdetskalberegnes
merverdiavgiftpå,og ikkearbeidsinnsatsen.
Dersom materialutgiftene er de samme i
inn-/utland, blir avgiftsbelastningen den
samme enten de tanntekniske produkter
kjøpesfraselgeriNorgeellerimporterespå
korrektmåte.

Den som importerer tjenesten/varen 
har ansvaret for at tjenesten/varen blir 
håndtert på avgiftsmessig rett måte.

MERVERDIAVGIFTSFORHOLDENE FOR 
TANNTEKNIKERE OG TANNLEGER

AGENTVIRKSOMHET
Agenten driver mellommannsaktivitet/
formidlingsaktivitet. Agenten etablerer
kontakt mellom produsenten av de
tanntekniske produktene og kundene, som
normalt vil være tannleger. Agenten vil ikke
selvværepartisalgsavtalen.
Omsetningen vil være provisjonen som
mottas fra produsent/selger. Denne vil i
utgangspunktetværeavgiftspliktig.

UTENLANDSKE LABORATORIER SOM 
LEVERER DIREKTE TIL NORSKE TANNLEGER:
Vi har eksempler på svenske laboratorier
somkjørerbilmellomlaboratorietognorske
klinikker: Pass på! Det er kunden/tannlegen
som etter norsk lov har plikt og ansvar for
at moms på materialdelen blir betalt som
beskrevetoverfor.Selvomdeterselgersom
utførerenulovlighandling.Husk:Sverigeeri
EU,ogaltinniNorgeskalmoms’es:-)a
En privatpraktiserende tannlege oppfattes 
av myndighetene som en profesjonell aktør. 
Som importør/kjøper gjøres man fullt 
ansvarlig for ikke å betale korrekt moms.  
Man risikerer i verste fall straffeforfølgning.  
I beste fall tilleggsskatt.

 Formidling og norsk produksjon av tannteknikk

 Formidling og norskproduksjon av tannteknikk

Vinnere av en reise for 
en person til Kina:
1. Tannlege Ragnhild Bö Gaarder
2. Tannlege Øystein Bunæs

Vinnere av 3 stk. NP MK kroner:
3. plass  ..............  Tannlege Lisa Gjøsund
4. plass  ..............  Tannlege Åge Bjelland
5. plass  ..............  Tannlege Stine Cecilie Dahle
6. plass  ..............  Tannlege Lene M. Danielsen
7. plass  ..............  Tannlege Harald Hveem

Vinnere av forundringspakke:
8. plass  ..............  Tannlege Mai Slåttebrekk
9. plass  ..............  Tannpleier Lisa Sødergren
10. plass  ..........  Tannlege Merete Løvberg
 

Vi takker nye og gamle
kunder for et hyggelig besøk 

under årets Nordental!
Vi gratulerer våre 10 heldige vinnere av trekningen

.......................................................................................................................................................................

Artinorway AS Tlf: 22 87 19 80
Postboks 2031, Grunerløkka postmaster@artinorway.no
0505 Oslo, Norway www.artinorway.no

Besøk gjerne 

vår nye nettside

artinorway.no
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Mine små grå været interesse da en del
tannleger i november fikk en epost fra br@
nettodental.dkderdebletilbudttjenesterfra
websidennettodental.eu.
«Fugl Fønix»? tenkte jeg og slo opp på det
firmaet som framkommer i e-posten fra
NettoDentaliDanmark.Altsompresenteres
er fantastisk billige kvalitetsvarer fra
«Woodpecker» - et firma som roses opp i
skyene for størrelse, kvalitet,mannskap osv.
Vi sjekker linkene under bildene i eposten:
Alle går til nettodental.eu Telefonkatalogen
1881opplyserat80041810erpåenadresse
på Holmlia senter, og telefonnummeret er
det samme som firmaet hadde da de drev
som mest intenst. Men ingenting eksisterer
i Norge; alt går til nettodental.dk og netto
dentalIVSiDanmark.
Vi prøver, tenkte jeg og sendte inn en
nettbestillingpåenvare.Ordrebekreftelsekom
raskt. Uten navn eller kontaktopplysninger
utover800telefonensomalltidharværtder.
Men beløpet på ordren inneholdt moms!
Det var ikke mulig å betale med visa eller
kredittkort,kunfakturavedlevering.Visøker
på nettet, og der finner vi ut at dette er en
vanligmetodeforåunngåatpengestrømmen
kanspores.

Merkelig,tenkteviogfortsattegravingen.
Detblemangenettsøk,bådepåNettoDental
ASogpåNettoDental.
Følger man linkene på Netto Dental havner
manentenpåendansksidesomforkynnerav
firmaeter100%dansk, ellermanhavnerpå
ennorskside,utenkontaktadresser.

AllesøkiNorgepåNettoDentalAShavnerpå
atdetteeroppløst,likvidertellerkonkurs.
LikeledesNETTODENTALASNORSKAVDELING
AVUTENLANDSKFORETAK.
Vi finner imidlertid et annet firma: Netto
DentalIVS,registrertiDanmark.
Dette er et «Igangsetterselskap» som eies
100% av Dorthe Kjær Sørensen. Men den
ellers usynlige  Bjarne Rasmussen bor på
sammeadresse.

«Netto Dental AS er helt for seg 
selv: Representanten i Norge er 
et telefonapparat som bor i en 
postboks. 
Så settes du over til Danmark.»

Sitat fra Focus vår 2007

I bare 
Netto’en

Woodpecker-firmaet dukker heller ikke
fram i noen linker.Merkelig at det skjules
sågodtnårdetframstårsometveletablert,
stort og kvalitetsbevisst firma på nettet.
Vi finner det jo, uten sporbare navn og
dokumentasjoner...

Er firma som krever mva av en kunde
i Norge MÅ være registrert med
organisasjonsnummer i Norge.  Som
regnskapspliktig kunde står tannlegen
ansvarlig (ja- det er sant) for at mva
havner på rett sted og ikke i lomma på
kjeltringer.FakturaskalogsåhaMVAetter
organisasjonsnummeret.

Konklusjon: Godt skjult eierskap,
tilsynelatende ulovlig innkreving av
merverdiavgift, tilsynelatende tildekking
av pengestrømmen og uetterrettelige
leverandører; i det minste ikke sporbare
referanser.

Vilduhandlepånettodental.eu?

Focusfølgeropp.Lukterviblankmessing?

Mannsminneerkortsiesdet.Mittogså,ifølgemin
bedrehalvdel.Bortsettfranårjegkansette”kr.”foran...
JeghuskeriallefallgodtNettoDentalASsomFocusharskrevetomtidligereiforbindelsemed
opprullingenavpiratkopieri2006.EierhetBjarneRasmussen,ogfirmaethaddeadresseiKristiansand
ogHolmliadengang,ogtelefonnummeretvar80041810.Detblelikviderti2015ogmistetnettadressen
nettodental.nosamtdetsvenskenettodental.se.
BjarneRasmussensyntesogsååhaforsvunnetfraoverflaten.

Eksempel på ett av de ”reviews”  
som ligger åpent på nettet

YTELSE a
Program fra 13 minutter – 
Eco dry teknikken tilpasser 
tørketiden etter lasten! 

BRUKERVENNLIG a
Stort lettlest display med
videoguide direkte på skjermen.

ERGONOMI a
Nytt smart design – 
uten håndtak og spaker.

FULL SPORBARHET a
USB, Wi-Fi, Ethernet, serielt? App til mobil eller brett?
Lisa har alle mulighetene – kom til oss for en demonstrasjon,
det er utrolig enkelt.

Kontakt Dental Sør AS eller W&H Nordic for ytterligere informasjon: Dental Sør AS, t: 38 27 88 88,
e: post@dentalnet.no, www.dentalnet.no. W&H Nordic, t: 32853380, e: office@whnordic.no, www.wh.com

ØKONOMI a
Forebyggende service først etter 4000 
sykluser. Her er det penger å spare!

LETT Å GJØRE RETT!
Lisa forenkler arbeidet og spar tid med sine unike funksjoner.


